Voor het schooljaar 2019-2020 zijn wij op zoek naar:

2 gemotiveerde stagiair(e)s

Leefstijlcoach
Periode 27 januari 2020 t/m juli 2020 (eventueel met afstuderen en/of jaarstage)
Aantal uren per week minimaal 32 uur per week
Standplaats Wijhe en Raalte
Werkdagen in principe: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Leefstijlpraktijk Salland is een praktijk die ondersteuning/ begeleiding/ coaching biedt aan mensen met
(intensieve) ondersteuningsvragen, waarbij een directe koppeling wordt gemaakt tussen visie en een
oplossingsgerichte aanpak. Er wordt gewerkt met een individueel leefstijlplan. Wij gaan uit van een holistische
mensvisie en benaderingswijze. De bijbehorende aanpak draait om het leven van de persoon in totaliteit. We
werken op vier locaties waar onderwijs en zorg met elkaar verbonden zijn.
Website: http://www.leefstijlpraktijksalland.com
Social media: https://www.facebook.com/leefstijlpraktijksalland/

Schakelklas
Als je stage gaat lopen bij de schakelklas leer je werken met een divers team. Je begeleidt kinderen en jongeren
één op één, waarbij wordt ingespeeld op hun kwaliteiten. Er is nauw contact met klant, het systeem en het
schakelklas-team waardoor je samen leert kijken naar de beste begeleiding. De doelgroep van deze klas zijn
jongeren in de leeftijd van 10 tot 20 jaar die thuis zijn komen te zitten of thuis dreigen te komen te zitten. Voor
deze jongeren wordt samen met ouders en het netwerk een zorg- en onderwijsarrangement ontwikkeld. In
deze stage bied je bijvoorbeeld ondersteuning in de klas, geef je persoonlijke begeleiding aan één van de
leerlingen of bereid je een les voor.
Leerwerkatelier Salland Connect
Bij het leerwerkatelier biedt je coaching bij dagbesteding en leren werken in ontwerpatelier met kleding,
fotografie, meubelmakerij en websiteontwikkeling. Naast het ontwerpen werken deelnemers aan
zelfredzaamheid en zelfstandigheid waarbij jij als stagiaire in ondersteund. De dagbesteding zet in op de
wensen en behoeftes van de deelnemers en hierbij wordt een passende dag invulling samengesteld.
Leerwerkcafé Gastvrij SPOC
Het Leerwerkcafé biedt zinvolle dagbesteding op het gebied van horeca. Daarnaast leent het leerwerkcafé zich
voor diverse leerwerk doeleinden, bijvoorbeeld het maken van huiswerk, thuisstudie, bloggen enz.
Leerwerkbedrijf DSR (https://www.dsrfood.nl/deventer/):
Bij DSR biedt je dagbesteding bij het aanleren van cateringvaardigheden. Dit betekent meewerken met het
cateringbedrijf en al werkende jobcoaching bieden. Dit is een nieuwe stageplek en je helpt mee met het
ontwikkelen van een volwaardige leerwerkplek voor de deelnemers.

Stage activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitvoering van coaching en dienstverlening
Rapporteren middels rapportagesysteem
Coaching on the job
Registreren en monitoren van informatie (organisatie, dossier)
Opstellen, uitvoering en evalueren leefstijlplan
Actief deelnemen aan team- en begeleidingsbesprekingen
Onderhouden van contacten met betrokkenen (hulpverlenings)instanties (zowel intern als extern)
Organisatiebeleid actief omzetten in praktische uitvoering

Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je volgt de hbo-opleiding (3e/4e jaar) Social Work, Toegepaste Psychologie o.i.d.
Je hebt affiniteit met de beschreven doelgroep en/of bent bereid om je hierin te verdiepen.
Je bent verantwoordelijk, initiatiefrijk en in staat om zelfstandig en resultaatgericht te werken.
Je bent flexibel en in staat te anticiperen op veranderingen en actualiteit.
Je bent enthousiast, creatief en zorgvuldig.
Je deelt ervaringen (successen, onzekerheden, vragen) met je collega’s en staat open voor reflectie.
Je beschikt over goede mondelinge, schriftelijke, sociale en organisatorische vaardigheden.
Je bent in het bezit van een eigen laptop.
Je bent in staat om met de trein (OV) of auto op de werkplek(ken) te komen.

Wij bieden:
•
•
•
•

Een interessante en fijne stageplaats waar je veel kunt leren en ervaring kunt opdoen.
Een stagebegeleider ‘op afstand’ en een werkbegeleider met betrekking tot de dagelijkse praktijk.
Goede begeleiding vanuit een methodisch concept.
Maandelijkse (groeps)intervisie, al dan niet met andere stagiaires, onder leiding van één van de leden van
het adviesteam (gedragsdeskundige of je werkbegeleider).

Er is geen stage- en reiskostenvergoeding. Wel wordt er mogelijkheid geboden om scholing te volgen als de
mogelijkheid zich voordoet.
Solliciteren op deze vacature kan door je cv en zoekprofiel met motivatie naar
info@leefstijlpraktijksalland.com te sturen. Sluitingsdatum van deze vacature is 13 januari 2020.

